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“De tudo ficam três coisas:  

a certeza de que é preciso continuar 

e a certeza de que podemos ser 

interrompidos antes de terminar:  

fazer da queda um passo de dança, 

do medo uma escada, 

do sonho uma ponte, 

da procura um encontro. 

Fica a promessa do reencontro. 

Fica o desejo de bom começo”. 

(Fernando Sabino) 
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RESUMO 

 

 

 

 

Este trabalho de conclusão de curso apresenta um estudo sobre a participação 

de negros e indígenas na dita Guerra dos Farrapos, durante o período regencial 

brasileiro, fazendo um contraponto entre o que é do senso comum com o que é 

descrito na literatura. Mais especificamente da participação daqueles grupos no 

conflito e suas implicações, sob os olhares de diversos autores e suas obras 

referentes ao tema. 

 

Palavras-Chave: negros, indígenas, historiografia, Guerra dos Farrapos. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This final paper presents a study on the participation of Black and Indigenous 

people in the so called War of the Farrapos, during the Brazilian regencial period, 

making a counterpoint between what is in common sense and what is described 

in the literature. More specifically, the participation of those groups in the conflict 

and its implications, under the eyes of several authors and their works related to 

the theme. 

 

Keywords: Black, Indigenous, War of the Farrapos  
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INTRODUÇÃO 

 

 

“Como aurora precursora do farol da divindade 

Foi o 20 de setembro o precursor da liberdade...” 

 

 

 

 

Historicamente, a Revolução Farroupilha (1835- 1845) caracterizou-se 

como evento simbólico da memória pública no Rio Grande do Sul. Suas batalhas 

são, ainda hoje, lembradas com nobreza e seus protagonistas narrados como 

heróis da pátria, ora pela suposta resistência à opressão do centro político e 

econômico do Brasil, ora pela também hipotética aspiração à liberalização e 

‘republicanização’ do país, o que incorre na afirmação de seu caráter 

nacionalista. 

Sem dúvida, a Guerra dos Farrapos é o mais relevante episódio da 

história do Rio Grande do Sul, tendo deixado profundas marcas no imaginário e 

na psicologia do povo gaúcho, vincando o seu espírito de luta e de rebeldia. 

Como todo grande acontecimento histórico, tem sido objeto de grandes 

polêmicas quanto à sua interpretação e valoração. 

A Revolução Farroupilha foi um movimento organizado pelas classes 

dominantes pecuaristas, latifundiárias e escravocratas em que se nota uma 

grande demonstração de força e capacidade de resistência. 

Baseada numa economia estancieira de produção de charque, 

exportado principalmente para a região sudeste do Brasil onde era utilizado na 

alimentação das massas escravas, o charque gaúcho sofria com a concorrência 

do charque platino em virtude do menor preço do produto estrangeiro que era 

escoado diretamente pelos portos de Montevidéu e Buenos Aires, tornando-o 

mais barato e isento de impostos para entrada no porto do Rio de Janeiro.  

Os portos nacionais mais próximos das estâncias do oeste da Província 

do Rio Grande do Sul (principal foco da Revolução), Laguna e Rio Grande, não 

tinham ligações diretas com a região e tornavam o produto mais caro, sendo 
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mais viável escoar a produção pelo porto de Montevidéu. O Rio Grande do Sul, 

tornou-se palco de guerras entre os revoltosos e as tropas imperiais. A maioria 

dos criadores e charqueadores gaúchos engajou-se diretamente na luta ou 

colaborou financeiramente para manter as tropas ativas. 

As camadas mais pobres da população serviam como massa de 

manobra e os negros escravos na época lutavam na revolução em troca da sua 

liberdade, o que acabou não acontecendo, pois na verdade não existiu entre as 

lideranças gaúchas o desejo de libertar as camadas mais pobres da escravidão 

que predominava na época. As batalhas se estenderam por um longo período 

que, devido ao clima de violência, alteraram a rotina de paz e tranquilidade dos 

pampas gaúchos e da população rio-grandense, onde as mulheres tocavam as 

lidas do campo e cuidavam dos a fazeres domésticos e dos filhos enquanto os 

maridos lutavam na causa revolucionária. 

 No Rio Grande do Sul, na época predominava a agricultura de 

subsistência, onde as famílias sobreviviam daquilo que cultivavam, no geral 

criavam galinhas, porcos, gado para consumo próprio. Tropeiros levavam as 

tropas de gado de um lugar ao outro, pousavam ao relento e se aqueciam a beira 

do fogo nas noites frias do rigoroso inverno gaúcho, onde as temperaturas 

costumam ficar abaixo de zero grau, mas esse cenário de tranquilidade mudou 

quando foi declarada a Revolução Farroupilha. 

Diante disso, a presente pesquisa pretendeu responder a seguinte 

questão norteadora: Quais as formas de representação da participação do 

negro e do indígena nos escritos históricos sobre a Revolução 

Farroupilha? 

  



 

10 
 

COLETA DE INFORMAÇÕES 

 

 

 

 

 Realizou-se uma revisão bibliográfica da literatura, no período de outubro 

de 2017 a janeiro de 2018. De acordo com Gil (2008) a revisão bibliográfica 

permite encontrar as várias nuances acerca de um tema específico e definido. 

Por meio dela, é possível identificar concordâncias e distinções acerca do objeto 

de estudo e, a partir disso, conhecer o estado da arte sobre a temática e formular 

novas interpretações. 

Para tanto, utilizou-se como fonte de pesquisa bases de dados científicas, 

bem como sites específicos de busca acadêmica, tais como Google Scholar e 

Banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa 

de nível Superior (CAPES). Além disso, foram utilizados os descritores “negro”, 

“indígena” e “guerra e revolução”.  

 Realizou-se, primeiramente, a leitura dos títulos e resumos dos 

documentos. Após, tendo em vista a relevância dos estudos para responder aos 

objetivos desta pesquisa, os mesmos foram selecionados para leitura na íntegra. 
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ANÁLISE DE INFORMAÇÕES 

 

 

 

 

Para análise dos dados, utilizou a proposta operativa de Minayo (2007), 

por meio da técnica de análise de conteúdo, obedecendo as seguintes etapas: 

pré-análise, exploração do material ou codificação, e tratamento dos resultados 

obtidos.  

Na pré-análise realizou-se a leitura flutuante dos resultados para que 

fossem encontradas as temáticas centrais que respondem ao objeto de 

pesquisa.  

Durante a exploração do material, buscou-se encontrar expressões com 

significados e funções as quais fossem capazes de organizar as falas e 

conteúdos objetivando construir inferências e realizar interpretações. 

Na etapa de tratamento dos resultados, foi feita a exploração do material 

ou codificação para obtenção da interpretação dos dados. 

 



 

12 
 

DISCUSSÃO 

 

 

 

 

Ao todo, foram encontrados 10 documentos, os quais são melhor 

detalhados a seguir.  

CARRION, R (2OO5), em seu livro Os lanceiros negros na Guerra dos 

Farrapos, aborda a imensa contribuição dos Lanceiros Negros e dos negros em 

geral na Guerra dos Farrapos, não apenas na resistência armada, mas também 

atividades administrativas e produtivas; alusão também ao combate de 

Porongos, onde se retrata a ordem dada na missiva enviada pelo Barão de 

Caxias, descrevendo a matança dos soldados negros lanceiros e o cuidado para 

poupar o sangue brasileiro, em particular, brancos ou indígenas, pois essa gente 

poderia ser útil no futuro. 

BAKOS, M.M (1985), em A escravidão negra e os Farroupilhas; procura 

delinear com mais clareza a história do Rio Grande do Sul e fazer uma 

apreciação mais abrangente a respeito da conduta farroupilha frente à questão 

servil, revelando a perda do mando arbitrário do senhor e a falta de oportunidade 

para o liberto inserir-se na sociedade. Salienta como ponto interessante e 

importante, até que ponto os farroupilhas combateram a escravidão negra, não 

obstante o interesse pelos homens para fins de manobras militares, então 

através deste novo enfoque e análise, acredita ser possível enxergar com mais 

clareza a realidade histórica do Rio Grande do Sul e poder apreciar com mais 

abrangência a respeito da forma como se conduziram os farroupilhas frente à 

questão servil, pois era sabido que o contingente de escravos negros que 

existiam no Rio Grande do Sul e seu grande valor como força de trabalho na 

produção regional, com o advento da revolução haveria a possibilidade de 

alforriar os que participariam da luta armada. 

SALAINI, C.J e CARVALHO, A.P.C (2008), demonstram um caso em que 

elementos midiáticos serviram de ponto de alimentação em temática polêmica a 

respeito da produção de um imaginário social, memória coletiva e identidades 
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étnicas no Rio Grande do Sul, em Memória, mídia e imaginário social: O caso de 

Porongos. Especificamente será retratado aqui toda a questão que envolve o 

caso de Porongos, pois é notório  entre os autores aqui citados quando se trata 

de Porongos, os relatos são semelhantes e todos trabalham na mesma vertente, 

que neste episódio triste da guerra, suscita traição por parte de Generais 

farroupilhas ocasionando assim o massacre dos lanceiros negros, já que sabia-

se que o império brasileiro era contrário à ideia de lhes conceder a liberdade. 

Também é apresentado relatos como de seu Quincas, contado por Dona 

Santinha uma das fundadoras do movimento negro local Zumbi dos Palmares, 

falando das memórias de seu tio Quincas sobre o acontecimento do Cerro dos 

Porongos. 

NEUMANN, E. em seu livro Presença indígena na Guerra dos Farrapos: 

primeiras observações (c.a 1831 – 1851), pretende proporcionar uma 

reinterpretação histórica mais complexa possibilitando, assim, restituir aos 

indígenas seus lugares na história. Embora classificados como uma subdivisão 

da população livre, também foi dito que eram homens do novo mundo e que 

tinham a terra como pátria primordial, contrapondo assim a condição servil dos 

escravos. Se aborda também que muitos destes indígenas executavam os 

mesmos trabalhos desempenhados pelos homens livres tanto nas lides 

pecuárias e de armas. O autor nos revela as populações ameríndias neste 

contexto platino, onde aparecerão os Minuanos e os Charruas. Outro ponto 

importante de destaque foi a intensa participação indígena nos conflitos 

imperiais, ainda que lamentavelmente seguem esquecidos pela historiografia 

nas pesquisas realizadas relacionadas ao conflito na fronteira do império 

brasileiro. Mostrará também um esquadrão de lanceiros indígenas provenientes 

de Santa Maria. Eram excelentes domadores de cavalos, além de atuarem 

também na infantaria. 

MARQUES, L.R. (2011), Domingos José de Almeida e José Mariano de 

Matos: A questão dos negros e mulatos na Revolução Farroupilha (1835 – 1845), 

trata de evidenciar os diferentes mundos por negros e mulatos ingressados e os 

distintos meios de acesso que foram favorecidos pela condição socioeconômica 

e a rede de relações sociais a eles vinculadas. Fala da importância dos 

personagens e suas relevantes ações como dos citados acima, evidenciando 
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assim que a cor da pele foi apresentada como um meio de seleção e de 

obstáculo a possível ascensão social, elemento este silenciado inclusive pela 

historiografia, por isso este artigo trata de reconstruir a história, buscando ampliar 

a produção da temática da guerra farroupilha, oportunizando seus importantes 

personagens, mas que estes poderiam ser negros e mulatos, que deixaram 

marcas e colaboraram ao escreverem partes da história. 

VOGT, P.O, (2014), O liberalismo farroupilha e a escravidão na república 

Rio-Grandense, procura analisar o pensamento dos liberais farrapos em relação 

à escravidão procurando relacionar o movimento histórico da guerra civil com o 

capitalismo em processo de expansão, do trabalho escravo no Rio Grande do 

Sul. Foi um movimento em sua essência com caráter liberal recrutando assim 

pecuaristas da região como seus principais apoiadores e defensores, 

deflagrando assim a maior guerra interna enfrentada pelo império brasileiro. O 

autor aborda também a relação entre trabalho escravo e capitalismo no qual 

estudos afirmam existir uma contradição insuperável entre os mesmos. 

MAESTRI, M.M. (2014), Pampa negro – agitações, insubordinações e 

conspirações servis no Rio Grande do Sul, 1803-1850, neste artigo o autor 

procura abordar as rebeliões, insubordinações e conspirações servis no Rio 

Grande do Sul no período de 1803 a 1850, descrevendo rebeldias, abolição e 

república e também insurreições escravas durante a Guerra Farroupilha. 

Durante a guerra farroupilha houve muitos confrontos entre os proprietários 

ocasionando momentos propícios para fugas e revoltas de cativos, neste período 

de guerra civil, o Sul ficou fragilizado facilitando assim movimentos de fugas e a 

criação de quilombos. Porto Alegre também foi agitada por uma intensa 

insurreição de escravos provocada pelo exército farroupilha que criara corpos 

militares exclusivamente de negros dando-lhes a liberdade em troca de serviço 

militar. Neste processo muitos foram presos e castigados, mas a maioria 

conseguiu fugir e unir-se às forças republicanas. 

NEUMANN, E.S (2014), “Um só não escapa de pegar em armas”: as 

populações indígenas na Guerra dos Farrapos (1835-1845), o autor procura 

repensar a história da Guerra dos Farrapos contemplando a presença e a 

participação indígena nessa rebelião, os ameríndios, ao contrário do que se 

pensava, participaram dos conflitos imperiais, embora sigam como os 
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esquecidos dessa guerra deflagrada na fronteira do Império do Brasil. Retrata a 

participação indígena no conflito, tratando também do esquecimento dos 

mesmos pela historiografia ainda que desde o século XVIII a província já contava 

com alguns aldeamentos, como era conhecido o de São Nicolau próximo a Rio 

Pardo e também nos Campos de Cima da Serra, no planalto sul-riograndense, 

onde habitavam os indígenas Kaingangs. Sendo assim ainda é uma tarefa 

desafiadora descrever a história dos indígenas no extremo sul. A guerra dos 

farrapos mesmo diante dos avanços verificados nos últimos anos para resgatar 

aqueles agentes sociais que não foram contemplados na história escrita, ainda 

peca com uma grande lacuna quanto à participação indígena nessa guerra. Mas 

agora já é sabido que as populações ameríndias participaram ativamente nos 

conflitos, ao contrário do que se pensava, ainda que seguem como esquecidos 

quando se trata de analisar sua participação na guerra dos farrapos. 

VANALLI, A.C, (2015), Um mulato na Revolução Farroupilha (1835-1845): 

José Marianno de Mattos.O objetivo aqui é apresentar a trajetória de José 

Marianno de Mattos na Revolução Farroupilha, e mostrar que o movimento 

farrapo contou com importantes personagens, mas que estes poderiam ser 

negros e mulatos que colaboraram e escreveram partes da história. Na 

subdivisão populacional, o ser mulato, significava se localizar em uma categoria 

situada melhor que os escravos e os negros libertos neste mesmo período no 

Brasil colonial e imperial. Neste caso especifico é destacado a importante e 

significativa participação deste mulato José Marianno de Mattos, sua ascensão 

a Ministro da República Rio-Grandense.  

VENÇO, A (2015), Diferentes abordagens historiográficas sobre a 

escravidão negra durante a “Revolução Farroupilha” (1835-1845), Analisar o 

contexto dos discursos historiográficos acerca da escravidão do negro na 

Revolução Farroupilha. 

 Com base nos achados foi possível perceber que a maior parte das 

publicações (8/10) fazem menção à participação do negro em detrimento à 

participação do indígena (2/10). Com isso, destaca-se que os negros possuem 

representatividade na história da Guerra dos Farrapos, sendo essa população o 

maior contingente de participantes na batalha. O autor nos leva neste estudo a 

partir de um olhar Marxista visualizar a participação do negro na guerra dos 
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farrapos através da análise da luta de classes. Os negros são destacados aqui 

também como a principal força do exército farroupilha no desenrolar do conflito. 

Também temos uma abordagem a partir da história narrativa de três grandes 

correntes historiográficas, como por exemplo a metódica, marxista e analles, 

propiciando uma análise do papel desempenhado pelo negro na revolução 

farroupilha. 
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A REVOLUÇÃO FARROUPILHA:  PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS 

HISTÓRICOS 
 

 

 

 

Também conhecida como Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos 

foi um conflito regional contrário ao governo imperial brasileiro e com caráter 

republicano. Ocorreu na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, entre 20 

de setembro de 1835 a 1 de março de 1845. Dentre suas principais causas 

estão: Descontentamento político com o governo imperial brasileiro; Busca por 

parte dos liberais por maior autonomia para as províncias; Revolta contra os altos 

impostos cobrados no comércio de couro e charque, importantes produtos da 

economia do Rio Grande do Sul naquela época. Os farroupilhas eram contrários 

a entrada (concorrência) do charque e couro de outros países, com preços 

baratos, que dificultada o comércio destes produtos por parte dos comerciantes 

sulistas. 

  

 

OS DESDOBRAMENTOS DO CONFLITO  
 

Em setembro de 1835, os revolucionários, comandados por Bento 

Gonçalves, tomaram a cidade de Porto Alegre, forçando a retirada das tropas 

imperiais da região. Prisão do líder Bento Gonçalves em 1835. A liderança do 

movimento passa para as mãos de Antônio de Souza Neto; Em 1836, os 

farroupilhas obtêm várias vitórias diante das forças imperiais; Em 11 de setembro 

de 1836 é proclamada, pelos revoltosos, a República Rio-Grandense. Mesmo na 

prisão, os farroupilhas declaram Bento Gonçalves presidente; No ano de 1837, 

após fugir da prisão, Bento Gonçalves assume de fato a presidência da recém-

criada República Rio-Grandense; Em 24 de julho de 1839, os farroupilhas 

proclamam a República Juliana, na região do atual estado de Santa Catarina; 
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O FIM DO MOVIMENTO 
 

  Em 1842, o governo imperial nomeou Duque de Caxias (Luiz Alves de 

Lima e Silva) para comandar uma ação com objetivo de finalizar o conflito 

separatista no sul do Brasil. Em 1845, após vários conflitos militares, 

enfraquecidos, os farroupilhas aceitaram o acordo proposto por Duque de Caxias 

e a Guerra dos Farrapos terminou.  A República Rio-Grandense foi reintegrada 

ao Império brasileiro. 
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OS NEGROS 

 

 

 

 

Antes de empenhar e escrita sobre a história e a participação do negro na 

Guerra dos Farrapos, pretende-se aqui discorrer um breve histórico dessa 

população no estado gaúcho. 

Os negros aparecem no Rio Grande do Sul em 1725, com a frota de João 

Magalhães, vinda por terra. Estes negros, certamente escravos, realizavam o 

serviço pesado. Porém oficialmente a presença negra, no território gaúcho, data 

de 1737, quando o Brigadeiro José da Silva Paes se estabelece na Barra 

erigindo o Presídio Jesus, Maria e José, marco inicial da nossa colonização. 

Durante muitos anos esta região, distante e hostil, denominada Continente, foi 

usada como ameaça contra os escravos rebeldes ou preguiçosos do centro do 

Brasil, sendo estes enviados para este local, considerado por eles como pior que 

o inferno, um autêntico degredo na solidão verde da pampa. Assim deu-se o 

início da colonização negra no Rio Grande do Sul, estendendo para o Prata 

clandestinamente. 

 Nesse sentido, no quesito trabalho, durante a guerra, a mão-de-obra do 

negro aparece como a principal força nos combates. De acordo com Venço 

(2015), o principal contingente do exército durante os conflitos da guerra era o 

trabalho do negro – que eram incorporados aos campos de batalha como 

soldados. 

 Carrion (2005), descreve essa força de trabalho com maior reverência, 

postulando a expressão “braço negro de combate” para se referir à atividade 

braçal desempenhada pelo povo negro. Nisso, cabe a reflexão de que eram os 

negros o maior contingente de força durante os conflitos e a eles estavam 

deliberadas funções como lutar e guerrilhar. 

 Diante disso, Bakos (1985) traz uma crítica às ideias de que o combate à 

escravidão negra durante a revolução era um dos objetivos dos conflitos. 
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Segundo a autora, quando não estava em jogo o alistamento de homens para 

manobras militares, os objetivos das lutas eram conservar a vida dos negros 

para o trabalho escravo, condicionando-os a se tornarem propriedade particular 

de um Senhor estando sujeitos à autoridade de seu dono, seu trabalho e serviço. 

 Complementado as inferências de que os negros foram representativos 

na guerra no que diz respeito à sua força braçal, Maestri (2014) traz a criação de 

um exército militar exclusivamente de corpos pretos1, a quem deram a liberdade 

em troca de serviço. Em síntese, os negros foram utilizados como linha de frente 

para as batalhas sob uma falsa condição de liberdade em que, primeiramente 

eles foram libertos, mas diante da exigência de que eles servissem ao exército 

como linha de frente de batalha. Contudo, mesmo em meio a prisões e castigos, 

a grande maioria de negros desertou, incorporando-se às forças republicanas. 

 Segundo Vogt (2014) a participação do negro nas lutas durante a guerra 

dos Farrapos não se deu apenas no contexto dos combates entre maragatos e 

chimangos2. Após a guerra, destaca o autor, os negros assumiram uma posição 

de luta por liberdade ainda que lhes tenha sido negada (VOGT, 2014). 

 Contudo, numa perspectiva que leva em conta a reprodução midiática e 

imaginária social acerca da guerra dos Farrapos, importa descrever o episódio 

de Porongos, acontecimento datado ao final da guerra. 

 Diante disso, Salaini e Carvalho (2008) descrevem duas importantes 

ocasiões em que a mídia retratou a história da guerra. No primeiro, a exibição do 

filme “Netto perde sua alma” em 2001 e, posteriormente, “A casa das sete 

mulheres” transmitida em 2003 pela rede Globo de televisão. Tais 

acontecimentos trouxeram à luz uma perspectiva acerca da batalha de Porongos 

– importante batalha acontecida durante a guerra. Em ambas ocasiões foi 

retratada a história dos lanceiros negros, a fim de registrar a luta de um povo que 

ofereceu a sua vida pela liberdade e igualdade dos outros. 

                                                           
1 Corpos pretos foi a expressão utilizada para caracterizar o exército militar formado 

exclusivamente pelos negros em troca da liberdade. 
2 Maragatos: os farroupilhas, Rio-Grandenses, pecuaristas; Chimangos: o exército, os 

imperiais. 
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Por fim, destaca-se a importante participação de José Marianno de Mattos 

e Domingos José de Almeida, ambos negros/mulatos defensores da causa 

farroupilha (MARQUES, 2011). 

 De acordo com Vanali (2015), a trajetória de José Marianno de Mattos, 

um mulato na revolução farroupilha, oriundo do Rio de Janeiro, militar, galgou os 

mais altos escalões durante o movimento farrapo, chegando a ser ministro da 

guerra, marinha e exterior, vice-presidente da República Rio-Grandense e 

presidente em substituição a Bento Gonçalves em algumas ocasiões entre o 

período de 1839-1841. Foi um dos responsáveis pela eclosão da guerra dos 

farrapos, sendo “braço direito” do general, o qual fazia parte de seu ciclo de 

amizades, tornou-se assim, um importantíssimo aliado à causa farroupilha, 

sendo consultado em decisões relevantes se tratando da guerra (VANALI, 2015). 
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OS INDÍGENAS 

 

 

 

 

Tal qual os negros, os indígenas participaram ativamente das batalhas 

durante a Guerra dos Farrapos. Enquanto resultados desta revisão bibliográfica, 

foi encontrado apenas um autor com duas produções sobre a temática. Um 

pouco que coopera para essa realidade da escassez de produções refere-se à 

temática da participação dos indígenas ser pouco salientada na história da 

Guerra dos Farrapos. 

Segundo Neumann (2011), os indígenas eram considerados homens da 

terra, uma subdivisão da população livre e contraposição à condição servil dos 

escravos negros. Embora poucos achados se dediquem à participação dos 

indígenas na guerra, sabe-se hoje que estes participaram ativamente nos 

combates imperiais, embora ainda esquecidos pela historiografia. 

Dentre os destaques do trabalho dos indígenas na guerra, o autor destaca 

ainda algumas habilidades deste povo que faziam deles uma boa força de 

trabalho para os combates. Dentre os tais cita-se a habilidade com matérias de 

batalha como as lanças, além de serem excelente domadores de cavalos – 

habilidades que os colocava como importantes agregados nos conflitos 

armados. Um dos achados do autor, inclusive, traz que havia um regimento de 

cavalaria inteiramente constituído por indígenas, sendo os guaranis e os 

charruas os principais e mais hábeis (NEUMANN, 2011). 

Para o autor, a contribuição dos indígenas para a guerra foi 

representativa, embora a escassez de pesquisas na área não dê conta de 

abranger toda essa importância. Segundo ele, as populações ameríndias, ao 

contrário do que se pensa, participaram ativamente nos conflitos com os 

imperiais e contribuíram muito para a guerra. Contudo, o autor faz uma ressalva 

de que, embora livres e constituindo-se de uma população à parte dos escravos, 

muitos indígenas tiveram o alistamento compulsório deflagrado pelo império 

(NEUMANN, 2014). 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 Dentre as muitas discussões acerca da participação do negro e do 

indígena durante a Revolução Farroupilha, percebeu-se certa unanimidade no 

que diz respeito ao importante protagonismo do negro em relação à força-de-

trabalho durante os conflitos. Constatamos que a participação do negro na 

Revolução Farroupilha ainda é um assunto pouco falado nos livros de história 

voltando à tona quando se aproxima o 20 de setembro quando se comemora a 

revolta no Rio Grande do Sul; os negros foram forjados soldados na revolução, 

não apenas por necessidade, mas principalmente por suas habilidades e 

resistência. Não menos importante, a presença marcante do indígena se destaca 

em termos de atribuições específicas desse povo na organização e execução 

das manobras nos combates. Apesar de serem classificados como uma 

subdivisão da população livre, se descobre durante o conflito homens que 

desempenhavam os mesmos trabalhos executados pelos homens livres como 

as lides da pecuária e bélicas. 

 Por fim, foi possível conhecer que ambos os povos, indígenas e negros, 

são merecedores de reconhecimento não só por parte da mídia, mas também de 

toda locução que se refere à história da Revolução Farroupilha.  
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